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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Nová budova mateřské školy

První mateřská škola v obci Běchovice byla zřízena v roce 1948 a nacházela se v budově bývalé obecní
pastoušky. Zpočátku využívaly děti pouze jednu místnost, později dvě, šatna byla v chodbičce. Druhá polovina
budovy sloužila jako školní kuchyně a jídelna. Až do podzimu 1971 byla školka jednotřídní. Od listopadu 1971 po
velkých stavebních úpravách, které probíhaly při plném provozu školky, bylo otevřeno druhé oddělení. Pro 42 tehdy
přijatých dětí, školka vyhovovala kapacitně, ale méně už technicky. Ústřední topení bylo instalováno až v roce 1978.
Do té doby se školka vytápěla uhlím ve trojích kamnech.
V říjnu 1996 byla v Běchovicích otevřena v budově základní školy mateřská školka s kapacitou 30 dětí.
Ve školce měly děti k dispozici dvě třídy a vlastní jídelnu. Součástí školky byla i zahrada vybavená herními prvky
a velkým pískovištěm. Postupem doby přestávala kapacita školky stačit, a proto obec přistoupila k výstavbě nové
školky.
Nová budova, před kterou stojíme, má celkovou kapacitu 100 dětí ve čtyřech třídách. Každá třída je
barevně odlišena a to včetně stěn, dveří, podlahových krytin a nábytku. Budova mateřské školy je vybavená
novým nábytkem, hračkami a pomůckami, které splňují bezpečnostní i hygienická kriteria. Mateřská škola má
čtyři třídy se dvěma samostatnými vchody. Třídy jsou rozčleněny na herny, výukové třídy, tělocvičny – ty jsou zároveň
Pohled do interiéru mateřské školy
ložnicemi. Všechny prostory jsou plně využívány. Ke třídám patří i přilehlé kabinety na úschovu lehátek a ložního
prádla, výtvarného materiálu a sportovních potřeb.
Mateřská škola nemá vlastní kuchyni, jídlo se dováží z Domu s pečovatelskou službou. S vlastní vývařovnou se ale v budoucnu počítá. V každém patře jsou
kuchyňky – přípravny jídel, ze kterých se jídlo expeduje. Tyto přípravny, které splňují všechny hygienické normy, jsou rovněž vybaveny veškerými spotřebiči, včetně
nádobí.
V nejvyšším patře budovy se dále nachází ordinace dětského lékaře a tři služební byty. K objektu MŠ náleží nové dětské hřiště vybavené moderními
herními prvky, kde jsou děti velmi rády a mají
zde i velkou škálu sportovního i odpočinkového vyžití.
Rozmístění nejbližších
zastávek
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11. Centrum sociálních služeb
12. Kulturní památka Stará pošta
13. Poštovská zahrada a převislé
jasany
14. Mateřská škola
15. Park a pomník M.J.Husa
16. Základní škola
17. Sportovní areál Chanos
18. Vodní nádrž Jalovka
Stavba mateřské školy - srpen 2008

Již dokončená budova mateřské školy - duben 2010

Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hlavního města Prahy, text: Radka Požárková, fotografie: Jan Jech, Radka Požárková, Aleš Rudl; další informace: www.praha-bechovice.cz
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